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PARECER DA DIRECÃ‡ÃƒO NACIONAL DO STAL A DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL considera que Â«Ã semelhanÃ§a do
processo legislativo relativo ao Sector Empresarial Local, tambÃ©m neste caso estamos perante uma proposta que, mais
que pretender criar um regime jurÃ-dico equilibrado que regule a normal e sÃ£ existÃªncia do Sector PÃºblico Empresarial,
pretende antes pelo contrÃ¡rio destruir os princÃ-pios que devem enquadrar a existÃªncia de empresas pÃºblicas num
Estado de Direito DemocrÃ¡tico, subalternizando a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais Ã lÃ³gica economicista e
de financeirizaÃ§Ã£o da actividade pÃºblica.Â»

No parecer enviado Ã Assembleia da RepÃºblica e elaborado no Ã¢mbito do processo de discussÃ£o pÃºblica da Proposta
de Lei n.Âº 106/XII que autoriza o Governo a aprovar os princÃ-pios e regras gerais aplicÃ¡veis ao sector pÃºblico
empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas pÃºblicas, bem como a alterar os regimes jurÃ-dicos do
sector empresarial do Estado e das empresas pÃºblicas e a complementar o regime jurÃ-dico da actividade empresarial
local e das participaÃ§Ãµes locais, o STAL considera que esta Proposta de Lei assume Â«nÃ£o apenas o papel
derrogatÃ³rio de convenÃ§Ãµes internacionais celebradas pelo Estado PortuguÃªs mas representa tambÃ©m um ataque
profundo Ã prÃ³pria Democracia que, num Estado de Direito DemocrÃ¡tico, nÃ£o pode deixar de sofrer com uma proposta
que fere gravemente o Direito do Trabalho nos seus mais fundamentais princÃ-pios orientadores.Â»
O sindicato considera ainda que se impÃµe uma mudanÃ§a dos paradigmas seguidos, promovendo-se a afirmaÃ§Ã£o clara
que qualquer reforma deste sector terÃ¡ que passar por uma remunicipalizaÃ§Ã£o destes serviÃ§os pÃºblicos essenciais
para a vida das populaÃ§Ãµes e motor de desenvolvimento local e regional, que nÃ£o podem ser analisados sob a
perspectiva economicista crua da necessidade da prossecuÃ§Ã£o do lucro a todo custo, contra os interesses de
trabalhadores, populaÃ§Ãµes e do PaÃ-s, contra o interesse afinal da prÃ³pria democracia participativa, que tem que deixar
de ser palavra vÃ£ para adornar discursos de ocasiÃ£o e ganhar sentido efectivo.
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